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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 208/2023 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
ESPECIFICO – REURB-E 

O MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o n° 06.331.110/0001-12, 
localizada na Praça José Sarney, 159-centro, Coroatá/MA, 
neste ato representado pelo seu PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES 
PORTELA juntamente com o SECRETARIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANIEL 
SOUSA DA SILVA, vem através deste edital NOTIFICAR 
a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal 
consolidado denominado de BAIRRO CENTRO, encontra-
se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade 
INTERESSE ESPECIFICO, conforme Lei Federal n° 

13.465/2017 e Decreto Federal n° 9.310/2018. O núcleo 
urbano denominado de COROATÁ está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
planialtimétricro e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de 
emissão de matrículas individualizadas aos detentores da 
posse dos lotes no referido Loteamento, bem como, 
legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada 
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Coroatá/MA.  
 
Artigo 1°. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado RUA BENJAMIN CONSTANT, N° 870, 
BAIRRO CENTRO é localizado no Município de 
Coroatá/MA, um terreno com construção possuindo área total 
de 160,00 m2. Esta gleba tem como limites os seguintes, 
abaixo relacionadas e de acordo com a orientação 
magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: RIO ITAPECURU 
Sul: RUA BENJAMIN CONSTANT 
Leste: DANIEL FERNANDES MESQUITA 
Oeste: AUGUSTO CESAR LIMA LEAL 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
de MARIA TELMA DA SILVA FERREIRA E JOSE 
MARIA COSTA DA SILVA, segue-se com as distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     8,00   m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     20,00 m 
DO PONTO 3 AO PONTO 4:  mede     8,00   m 
DO PONTO 4 AO PONTO 1:  mede     20,00 m 
Segundo levantamento planimétrico. 
   
Artigo 2°. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do 
eventual direito de que os notificados titulariam sobre o imóvel 
objeto da Regularização Fundiária de acordo com o art. 31, § 
1°, § 5° e § 6°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, § 1°, 
§5° e § 6°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
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Artigo 3°. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao 
objetivo deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 ( 
trinta) dias, a contar da data da  última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas no setor de Protocolo deste 
município, com as devidas justificativas plausíveis que serão 
analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 7°, do Decreto Federal n° 9.310/2018.            
 
Artigo 4°. Não havendo manifestação em contrário no período 
de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5°. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.  

 

_________________________________________________ 
CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
 
_________________________________________________ 

DANIEL SOUSA DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 209/2023 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
ESPECIFICO – REURB-E 

O MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o n° 06.331.110/0001-12, 
localizada na Praça José Sarney, 159-centro, Coroatá/MA, 
neste ato representado pelo seu PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES 
PORTELA juntamente com o SECRETARIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANIEL 
SOUSA DA SILVA, vem através deste edital NOTIFICAR 
a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal 
consolidado denominado de BAIRRO AMERICANOS, 
encontra-se em processo de Regularização Fundiária, na 
modalidade INTERESSE ESPECIFICO, conforme Lei 

Federal n° 13.465/2017 e Decreto Federal n° 9.310/2018. O 
núcleo urbano denominado de COROATÁ está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
planialtimétricro e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de 
emissão de matrículas individualizadas aos detentores da 
posse dos lotes no referido Loteamento, bem como, 
legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada 
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Coroatá/MA.  
 
Artigo 1°. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado RUA GONÇALVES DIAS, N° 708, BAIRRO 
AMERICANOS é localizado no Município de Coroatá/MA, 
um terreno com construção possuindo área total de 155,25 m2. 
Esta gleba tem como limites os seguintes, abaixo 
relacionadas e de acordo com a orientação magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: MARIA DA PIEDADE 
Sul: RUA GONÇALVES DIAS 
Leste: DANIEL OLIVEIRA SOUSA 
Oeste: WANDER CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
de CLAUDEMIR AGUIAR DE LIMA, segue-se com as 
distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     6,04   m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     24,44 m 
DO PONTO 3 AO PONTO 4:  mede     6,67   m 
DO PONTO 4 AO PONTO 1:  mede     24,43 m 
Segundo levantamento planimétrico. 
   
Artigo 2°. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do 
eventual direito de que os notificados titulariam sobre o imóvel 
objeto da Regularização Fundiária de acordo com o art. 31, § 
1°, § 5° e § 6°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, § 1°, 
§5° e § 6°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
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Artigo 3°. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao 
objetivo deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 ( 
trinta) dias, a contar da data da  última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas no setor de Protocolo deste 
município, com as devidas justificativas plausíveis que serão 
analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 7°, do Decreto Federal n° 9.310/2018.            
 
Artigo 4°. Não havendo manifestação em contrário no período 
de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5°. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 
_________________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
_________________________________________________ 

DANIEL SOUSA DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 210/2023 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
ESPECIFICO – REURB-E 

O MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o n° 06.331.110/0001-12, 
localizada na Praça José Sarney, 159-centro, Coroatá/MA, 
neste ato representado pelo seu PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES 
PORTELA juntamente com o SECRETARIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANIEL 
SOUSA DA SILVA, vem através deste edital NOTIFICAR 
a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal 
consolidado denominado de BAIRRO CENTRO, encontra-
se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade 
INTERESSE ESPECIFICO, conforme Lei Federal n° 

13.465/2017 e Decreto Federal n° 9.310/2018. O núcleo 
urbano denominado de COROATÁ está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
planialtimétricro e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de 
emissão de matrículas individualizadas aos detentores da 
posse dos lotes no referido Loteamento, bem como, 
legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada 
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Coroatá/MA.  
 
Artigo 1°. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado PRAÇA DO MERCADO, BOX 20 - CENTRO 
é localizado no Município de Coroatá/MA, um terreno com 
construção possuindo área total de 39,42 m2. Esta gleba tem 
como limites os seguintes, abaixo relacionadas e de acordo 
com a orientação magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: OSMARIA EPIFANEO 
Sul: PRAÇA DO MERCADO 
Leste: PRAÇA DO MERCADO 
Oeste: PRAÇA DO MERCADO 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
de ALICE DE ALENCAR MARTINS, segue-se com as 
distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     4,20   m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     9,50   m 
DO PONTO 3 AO PONTO 4:  mede     4,10   m 
DO PONTO 4 AO PONTO 1:  mede     9,50   m 
Segundo levantamento planimétrico. 
   
Artigo 2°. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do 
eventual direito de que os notificados titulariam sobre o imóvel 
objeto da Regularização Fundiária de acordo com o art. 31, § 
1°, § 5° e § 6°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, § 1°, 
§5° e § 6°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
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Artigo 3°. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao 
objetivo deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 ( 
trinta) dias, a contar da data da  última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas no setor de Protocolo deste 
município, com as devidas justificativas plausíveis que serão 
analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 7°, do Decreto Federal n° 9.310/2018.            
 
Artigo 4°. Não havendo manifestação em contrário no período 
de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5°. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.  

 

_________________________________________________ 
CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
 
_________________________________________________ 

DANIEL SOUSA DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 211/2023 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
SOCIAL – REURB-S 

O MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o n° 06.331.110/0001-12, 
localizada na Praça José Sarney, 159-centro, Coroatá/MA, 
neste ato representado pelo seu PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES 
PORTELA juntamente com o SECRETARIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANIEL 
SOUSA DA SILVA, vem através deste edital NOTIFICAR 
a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal 
consolidado denominado de BAIRRO AREAL, encontra-se 
em processo de Regularização Fundiária, na modalidade 
INTERESSE SOCIAL, conforme Lei Federal n° 

13.465/2017 e Decreto Federal n° 9.310/2018. O núcleo 
urbano denominado de COROATÁ está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
planialtimétricro e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de 
emissão de matrículas individualizadas aos detentores da 
posse dos lotes no referido Loteamento, bem como, 
legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada 
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Coroatá/MA.  
 
Artigo 1°. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado RUA NOVA, N° 05 - AREAL é localizado no 
Município de Coroatá/MA, um terreno com construção 
possuindo área total de 190,00 m2. Esta gleba tem como 
limites os seguintes, abaixo relacionadas e de acordo com a 
orientação magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: RUA NOVA 
Sul: TERRENO DE TERCEIROS 
Leste: SONAYRA SOUSA BRAZ 
Oeste: AGRIPINO DOS SANTOS 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
de MARIA DE NAZARE SOUSA, segue-se com as 
distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     7,60    m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     25,00  m 
DO PONTO 3 AO PONTO 4:  mede     7,60    m 
DO PONTO 4 AO PONTO 1:  mede     25,00  m 
Segundo levantamento planimétrico. 
   
Artigo 2°. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do 
eventual direito de que os notificados titulariam sobre o imóvel 
objeto da Regularização Fundiária de acordo com o art. 31, § 
1°, § 5° e § 6°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, § 1°, 
§5° e § 6°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
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Artigo 3°. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao 
objetivo deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 ( 
trinta) dias, a contar da data da  última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas no setor de Protocolo deste 
município, com as devidas justificativas plausíveis que serão 
analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 7°, do Decreto Federal n° 9.310/2018.     
        
Artigo 4°. Não havendo manifestação em contrário no período 
de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5°. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 
_________________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
_________________________________________________ 

DANIEL SOUSA DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 212/2023 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
ESPECIFICO – REURB-E 

O MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o n° 06.331.110/0001-12, 
localizada na Praça José Sarney, 159-centro, Coroatá/MA, 
neste ato representado pelo seu PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES 
PORTELA juntamente com o SECRETARIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANIEL 
SOUSA DA SILVA, vem através deste edital NOTIFICAR 
a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal 
consolidado denominado de BAIRRO AMERICANOS, 
encontra-se em processo de Regularização Fundiária, na 
modalidade INTERESSE ESPECIFICO, conforme Lei 

Federal n° 13.465/2017 e Decreto Federal n° 9.310/2018. O 
núcleo urbano denominado de COROATÁ está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
planialtimétricro e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de 
emissão de matrículas individualizadas aos detentores da 
posse dos lotes no referido Loteamento, bem como, 
legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada 
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Coroatá/MA.  
 
Artigo 1°. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado RUA GONÇALVES DIAS, N° 760 - 
AMERICANOS é localizado no Município de Coroatá/MA, 
um terreno com construção possuindo área total de 259,25 m2. 
Esta gleba tem como limites os seguintes, abaixo 
relacionadas e de acordo com a orientação magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: EXPEDITO 
Sul: RUA GONÇALVES DIAS 
Leste: ANA LIDIA 
Oeste: RAIMUNDO NONATO 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
de FRANCISCO ANTONIO DE LIMA, segue-se com as 
distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     8,50    m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     30,50  m 
DO PONTO 3 AO PONTO 4:  mede     8,50    m 
DO PONTO 4 AO PONTO 1:  mede     30,50  m 
Segundo levantamento planimétrico. 
   
Artigo 2°. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do 
eventual direito de que os notificados titulariam sobre o imóvel 
objeto da Regularização Fundiária de acordo com o art. 31, § 
1°, § 5° e § 6°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, § 1°, 
§5° e § 6°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
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Artigo 3°. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao 
objetivo deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 ( 
trinta) dias, a contar da data da  última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas no setor de Protocolo deste 
município, com as devidas justificativas plausíveis que serão 
analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 7°, do Decreto Federal n° 9.310/2018.            
 
Artigo 4°. Não havendo manifestação em contrário no período 
de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5°. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.  

 

_________________________________________________ 
CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
 
_________________________________________________ 

DANIEL SOUSA DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 213/2023 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
ESPECIFICO – REURB-E 

O MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o n° 06.331.110/0001-12, 
localizada na Praça José Sarney, 159-centro, Coroatá/MA, 
neste ato representado pelo seu PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES 
PORTELA juntamente com o SECRETARIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANIEL 
SOUSA DA SILVA, vem através deste edital NOTIFICAR 
a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal 
consolidado denominado de BAIRRO CENTRO, encontra-
se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade 
INTERESSE ESPECIFICO, conforme Lei Federal n° 

13.465/2017 e Decreto Federal n° 9.310/2018. O núcleo 
urbano denominado de COROATÁ está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
planialtimétricro e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de 
emissão de matrículas individualizadas aos detentores da 
posse dos lotes no referido Loteamento, bem como, 
legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada 
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Coroatá/MA.  
 
Artigo 1°. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado PRAÇA DO MERCADO, N° 121 - CENTRO 
é localizado no Município de Coroatá/MA, um terreno com 
construção possuindo área total de 45,00 m2. Esta gleba tem 
como limites os seguintes, abaixo relacionadas e de acordo 
com a orientação magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: PRAÇA DO MERCADO 
Sul: PROPRIEDADE DE TERCEIROS 
Leste: EDILEUZA 
Oeste: PRAÇA DO MERCADO 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
de RIANTELMA ALVES DE ARRUDA, segue-se com as 
distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     3,00    m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     15,00  m 
DO PONTO 3 AO PONTO 4:  mede     3,00    m 
DO PONTO 4 AO PONTO 1:  mede     15,00  m 
Segundo levantamento planimétrico. 
   
Artigo 2°. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do 
eventual direito de que os notificados titulariam sobre o imóvel 
objeto da Regularização Fundiária de acordo com o art. 31, § 
1°, § 5° e § 6°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, § 1°, 
§5° e § 6°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
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Artigo 3°. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao 
objetivo deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 ( 
trinta) dias, a contar da data da  última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas no setor de Protocolo deste 
município, com as devidas justificativas plausíveis que serão 
analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 7°, do Decreto Federal n° 9.310/2018.            
 
Artigo 4°. Não havendo manifestação em contrário no período 
de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5°. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 
_________________________________________________ 

CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
_________________________________________________ 

DANIEL SOUSA DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 214/2023 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE 
SOCIAL – REURB-S 

O MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o n° 06.331.110/0001-12, 
localizada na Praça José Sarney, 159-centro, Coroatá/MA, 
neste ato representado pelo seu PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO, CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES 
PORTELA juntamente com o SECRETARIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANIEL 
SOUSA DA SILVA, vem através deste edital NOTIFICAR 
a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal 
consolidado denominado de BAIRRO NOVO AREAL, 
encontra-se em processo de Regularização Fundiária, na 
modalidade INTERESSE SOCIAL, conforme Lei Federal n° 

13.465/2017 e Decreto Federal n° 9.310/2018. O núcleo 
urbano denominado de COROATÁ está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
planialtimétricro e cadastral, com georreferenciamento, 
subscrito por profissional competente, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de 
emissão de matrículas individualizadas aos detentores da 
posse dos lotes no referido Loteamento, bem como, 
legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada 
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Coroatá/MA.  
 
Artigo 1°. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado RUA DA CERAMICA, N° 27 – NOVO 
AREAL é localizado no Município de Coroatá/MA, um 
terreno com construção possuindo área total de 191,29 m2. 
Esta gleba tem como limites os seguintes, abaixo 
relacionadas e de acordo com a orientação magnética. 

 
LIMITANTES: 
Norte: JULIA NOGUEIRA DOS SANTOS 
Sul: RUA DA CERAMICA 
Leste: MARIA EDUARDA 
Oeste: TRAVESSA SÃO JOSÉ 
 
Iniciando o perímetro desta gleba partindo de um ponto 
comum que serve de limite ao patrimônio de propriedade 
de RIANTELMA ALVES DE ARRUDA, segue-se com as 
distâncias. 
 
DISTÂNCIAS:  
DO PONTO 0 AO PONTO 1:  mede     6,70    m 
DO PONTO 1 AO PONTO 2:  mede     25,70  m 
DO PONTO 2 AO PONTO 3:  mede     8,10    m 
DO PONTO 3 AO PONTO 0:  mede     26,00  m 
Segundo levantamento planimétrico. 
   
Artigo 2°. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do 
eventual direito de que os notificados titulariam sobre o imóvel 
objeto da Regularização Fundiária de acordo com o art. 31, § 
1°, § 5° e § 6°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, § 1°, 
§5° e § 6°, do Decreto Federal n° 9.310/2018. 
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Artigo 3°. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao 
objetivo deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 ( 
trinta) dias, a contar da data da  última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas no setor de Protocolo deste 
município, com as devidas justificativas plausíveis que serão 
analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3°, da Lei Federal n° 13.465/2017 e art. 24, 
§ 7°, do Decreto Federal n° 9.310/2018.            
 
Artigo 4°. Não havendo manifestação em contrário no período 
de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5°. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.  

 

_________________________________________________ 
CARLOS AUGUSTO DIAS LOPES PORTELA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
 
_________________________________________________ 

DANIEL SOUSA DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 
004/2023. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de 
seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 002/2023, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, 
sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, 
Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na 
forma ELETRONICO do tipo MENOR PREÇO por ITEM, 
cujo objeto é Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de tonner e peças para impressora e 
manutenção de impressora para as diversas secretarias do 
município de Coroatá-MA. A realização do certame está 
prevista para o dia 29 de março de 2023, às 08h00min - 
horário de Brasília. Edital/Anexos estão à disposição dos 
interessados no horário das 08:00 às 12:00hs na Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, para consulta gratuita, podendo 
ser obtidos através do sites: 
http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licit
acao/tce; e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser 
recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-
DAM, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.: 
cplcoroata@hotmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 
14/03/2023, Francisco Carvalho Brandão, Secretário 
Municipal de Governo. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2023. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de 
seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 002/2023, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, 
sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, 
Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na 
forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, 
cujo objeto é Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de gêneros alimenticios para as diversas 
secretarias do município de Coroatá-MA. A realização do 
certame está prevista para o dia 30 de março de 2023, às 
08h00min - horário de Brasília. Edital/Anexos estão à 
disposição dos interessados no horário das 08:00 às 12:00hs na 

Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta 
gratuita, podendo ser obtidos através do sites: 
http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licit
acao/tce; e www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser 
recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-
DAM, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.: 
cplcoroata@hotmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 
14/03/2023, Francisco Carvalho Brandão, Secretário 
Municipal de Governo. 
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